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862/2022

Finansministeriets förordning
om jubileumsmyntet för Finlands första lag om naturskydd av den 23 februari 1923

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. i lagen om
mynt (216/1998), sådant momentet lyder i lag 378/2002:

1 §
År 2023 ges det ut ett jubileumsmynt i guld med temat Finlands första lag om natur-

skydd av den 23 februari 1923 och valören 100 euro.

2 §
Jubileumsmyntet tillverkas av en guldlegering, av vars vikt 917 promille är guld,

43 promille koppar och 40 promille silver. Halterna får variera med högst ± 10 promille-
enheter.

3 §
Jubileumsmyntets diameter är 22,0 mm ± 0,1 mm och dess vikt 5,65 g ± 0,10 g. Högst

5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter. Myntet har en
slitrand.

4 §
Jubileumsmyntet är specialpräglat, varvid myntets botten är spegelblank. Figurerna har

avbildats med matt yta på en spegelblank botten. Jubileumsmyntet har en helt slät kant. 
Av jubileumsmynten får högst de 500 första exemplaren numreras i hela hundratal.

5 §
Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna av jubileumsmyntet är placerade så att var-

dera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.
På myntet finns myntutformarens släktnamnsinitial P och logotypen för myntverket i

Litauen.

6 §
Jubileumsmyntets utseende framgår av följande beskrivning och bilden nedan.
På myntets teckensida finns ett murket träd. Trädets rötter finns nere till vänster på

myntet och trädstammen är placerad diagonalt så att den pekar mot myntets övre högra
kant. I trädstammen finns sju grenar. Årtalet 2023 löper i bågform längs myntets nedre hö-
gra kant. Texten LUONNONSUOJELU löper i bågform längs myntets övre kant. Texten
NATURSKYDD löper i bågform längs myntets nedre vänstra kant. 

På myntets valörsida finns en skalbagge som är placerad diagonalt på myntets bildyta.
Skalbaggen har sex ben som pekar mot myntets yttre kant. Skalbaggens huvud och kän-
selspröt finns vid myntets övre högra kant. Skalbaggens täckvingar är slutna. Texten
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SUOMI FINLAND löper i bågform längs myntets nedre kant. Valörbeteckningen 100 €
löper i bågform längs myntets övre högra kant. Logotypen för myntverket i Litauen och
myntutformarens släktnamnsinitial P finns placerade i närheten av myntets övre vänstra
kant.

7 §
Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 2022.

Helsingfors den 20 oktober 2022

Finansminister Annika Saarikko

Regeringssekreterare Saara Rahko
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